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 ملخص البحث

(  التعبير ومهاارا  مااوراء المعرفاة فاي التادري  أثريهدف البحث الموسوم بـ )      

  فصاحة القرآن وجميل أسلووب  وبيا ل وهيمتازت بها العربية ز صفة  مهمة ااالى ابر

أهدى العوم والمتعوملي  رووسلاف فلي م ليم التعبيلر والصليالة واالفلام المح ملة  الذي 

الم وجميلل التعبيلر وحبك العباوات ووصا تها,مما يضفي موى لغتنا حس  ال ل, القوية 

ا فلي  فرماف م  فروع العربية وا تخف الذي يعد   أهميت  في المجاات العوميلة وا سليم 

التدويس الصفي,فقد أبان البحث توك ااهمية وما يحلي  بهلا, وفيفيلة تل اير التعبيلر فلي 

 التدويس.

تلدويس, أولهملا  التعبيلر فلي ال الال  مباحلث مولىوامتمد الباحث الى تقسيم بحث       

 وفي  اوبعة مطالب منها  

 مفهوم التعبير لغة وإصطالحاف.-1

 مش وة التعبير في العربية. -2

 أهمية التعبير في التدويس.-0

 أ واع التعبير.-4

 اا يهما  ماوواء المعرفة في التدويس وفي  أوبعة مطالب أيضاف وهي ماي تي 

mailto:adnan878@yahoo.com
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 مفهوم ماوواء المعرفة.-1

 أهمية ماوواء المعرفة.-2

 أ واع ماوواء المعرفة.-0

 المدوس والطالب في تنمية مهاوات ماوواءالمعرفة. أار-4

 واالثهما  ااستنتاجات, التوصيات, المقترحات.

بمقدمللة  اف فقللد امتمللد الباحللث موللى المللنهي الوصللفي فللي بحثلل و,وجاء البحللث مبللدوء      

 م  التعبير وماوواء المعرفة في التدويس. اف وفيها مرض مؤجز

 الف في خاتمة البحث الى  تائي أجموها باآلتي متوص

 و   وسيوة اخلرا  ملا يف لرون ل الطالبأبان البحث الدوو ال بير لوتعبير في حياة -1

 ب  ووسيوة تواصل مهمة مبر المسافات الزما ية والم ا ية.

 فل  وع في التعوم الصفي. وأارفشف البحث أ واع التعبير -2

 عبير فالمارة وطريقة التدويس والطالب أ فسهم.أحاط البحث  بمش الت الت-0

فشلللف البحلللث أ لللواع مهلللاوات ملللاوواء المعرفلللة المختوفلللة مللل  مهلللاوة التخطلللي   -4

 والمراقبة والتقويم.

مهللاوات مللاوواء تنميللة  ممللدا البحللث الللى ال شللف ملل  روو المللدوس والطالللب فللي -5

 المعرفة 

 وأارها في التدويس الصفي.
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Abstract  

           This  research entitled “The Role of Expression and 

Metaknowledge  Skills in Teaching” aims  at  showing an 

important feature of Arabic language which is its eloquence. 

perhaps ,the eloquence of the Glorious Qur’an and the beauty of 

Its style and rhetoric give the  science and learners lessons in the 

discreteness and precision of expressions which confers Arabic 

language with  beautiful speech and expression that is 
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considered a branch of Arabic which its importance is not 

negligible in the scientific   fields, especially in the classroom 

teaching , the research has displayed this importance and the 

impact of expression in teaching . 

The research is divided into two sections , the first: expression 

in teaching that has four subsections: 

1 - the concept of expression : terminology 

2 - the problem of expression in Arabic. 

3 - the importance of expression in teaching. 

4 – The types of expression 

The second : metaknowledge in teaching that contain the 

following subsections : 

1. The concept of metaknowledge . 

2. The importance of  metaknowledge 

3. The types of metaknowledge 

4 - The role of teacher and student in the development of 

metaknowledge skills. 

The researcher has adopted the descriptive approach in this 

research, and the research has begun with an  introduction that 

presents a summary of expression and metaknowledge in 

teaching . 

The researcher has come up with the following results : 

1 - The research showed the importance of expression for 

students as a means of expressing himself and as an important 

means Communication temporal spacial distances. 

2. The research revealed the types of expression and the role of 

every one in classroom learning. 

3. The research took into account the problems of expression 

such as the material  methodology , and the students themselves. 

4. The research revealed  the different types of metaknowledge 

skills  such as the ability to plan , watch and assess . 

5. The research identified the role of the teacher and  student in 

metaknowledge skills and their influence in  classroom teaching. 
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 التعبير في التدري المبحث االول: 

 المطلب االول: مفهوم التعبير لغة واصطالحاً:

ها   فسرها وأَخبر بما يؤول إلي  أَمرهلا  أ.لغة   َمبَر الرؤيا يعبرها مبراف ومباوة ومبر 

ً  ومبللراف . ومبللوواف إ  قطعتلل   َملل  هللذا العبللر) ابلل   ، ومبللرت النهللر والطريللر أَمبللر 

   (172  1, 1111من وو,

 ب: أصطالحاً: عرف تعريفا  عّدة منها: 

    أفصلللللام  الملللللرء بالحلللللديث, أو ال تابلللللة مللللل  أحاسيسللللل  الداخويلللللة  )ب  للللل

وافللر مللت مسللتويات الطللالب المختوفللة(. ومشللامرً,وأف اوً,ومعا ي ,بعباوات سللويمة تت

 (284  1111البجة,)

  ب  لل   اافصللام ممللا فللي الللنفس ملل  أف للاو ومشللامر ب حللدى الطللر  السللابقة

ي ون بالنسبة لوطالب لف اف يعبر مملا وخصوصاف بالوفظ)المحاراة( أو )ال تابة( فالتعبير 

 (174  2337ابو الضبعات,يجول بخاطرً وفي  فس  أو فتابة تقوم بنفس الوميفة)

       اافصام مما في اللنفس مل  أف لاو ومشلامر بلالطر  الوغويلة وخاصلة )ب

المحاراة وال تابة وم  خالل التعبيلر يم ل  ال شلف مل  ةخصلية المتحلد  أو ال اتلب 

 (215  2331ماةوو ومحمد, ) (وقدوات  وميول وم  مواهب  

         متالك القدوة موى  قل الف رة أو اإلحساس الذي يعتملل فلي اللذه  أو إ)ب

 (. لللك ةللفوياف أو فتابيللاف موللى وفللر مقتضلليات الحللال يجللريالصللدو إلللى السللامت,وقد 

 (141  2310د,زاي)

 أفصلام الطلالب فتابيلاف ومشلافهة مملا يلدوو فلي   ب  ل )  ويعرف الباحث التعبيار

جميلل مرهلف فلي مو لوع تعبيلري  مخيوتهم م  أف لاو وأحاسليس ومشلامر ب سلووب

 معي (

 

 المطلب الثاني: مشكلة التعبير

مللا زالللس مؤسسللاتنا التربويللة والتعويميللة تعللا ي ملل  مشلل الت فللي ألوللب المللوار     

وااسلت هاو فلي تلدويس فلروع الوغلة العربيلة.ولعل التعويمية أل ها تعتملد مولى الحفلظ 

مارة التعبير ت تي في مقدمة الموار التعويمية التي ينفر منها بعل  الطوبلة ويتهلرب مل  

 (111  2338تدويسها المدوسون )معروف,

وأروَك الباحث المش وة م  طرير  إطالم  موى مدر م  الدواسات السابقة التي       

التعبيلر ,إ  أو لحس تولك الدواسلات أن الطلالب يعلا ون  تخصصس في  تدويس ملارة

مل   للعف وا ل  فللي  ااراء التعبيلري فللي المرحولة اامداريللة ومل  هللذً الدواسللات 

( فضالف م   تقديم الباحث أستبا ة إلى مدر 2315المحوية الوصفية فدواسة ) التميمي 

عد التعرف م  ( وب1م  مدوسي مارة التعبير لطالب الصف الخامس العومي الموحر)

إجابتهم م  ااسئوة تبي  أن  هنالك مش وة واقعية في تدويس مارة التعبيلر ,وا ةلك  أن 

ومل  ابلرز أسلباب المشل وة  طرائلر التلدويس هذً الضعف يعور الى أسباب, متعلدرة  

المتبعة التي تجعل المدوس يست ار بالحديث وا يعطي الطالب ح اف م  المشاوفة مما 

 (14  2313ب وقدوت  في ال تابة التعبيرية)الهاةمي,يؤار في الطال
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التد ي الوا   في قلدوات الطوبلة النحويلة واامالئيلة ووراءة الخل  أرى  فضالف م    

إلى  لعف قلدوات الطوبلة فلي ال تابلة وةلعووهم بخيبلة األملل , وملدم أ لدفامهم  حلو 

تابللة,وأختياو روس التعبيللر وقصللوو الطوبللة لمعرفللة أسللس التعبيللر الجيللد وأصللول ال 

األلفام,والشللواهد األربيللة,والعرض المنطقللي, وحسلل  البللدء والختللام وزر موللى  لللك 

  للعف المحصللول الوغللوي لللدى الطالب,وقوللة الحصللر المخصصللة لللدوس التعبيللر

 (.243  2337)مطية,

ويرى الباحث أن طرائر التدويس القديمة هي سبب م  أسلباب  لعف الطلالب        

أةاوت األربيات إلى أن ا خفاض مستوى ااراء التعبيلري لمع لم  في مارة التعبير ، إ 

المعرفللة لللديهم الناتجللة ملل  ةللعووهم بااوبللاك  وواءالطللالب و للعف مهللاوات مللا 

وا خفاض اللتعوم  وملدم إسلتعدارهم لدواسلة هلذً الملارة ، و لعف ااسلتعدار ال تلابي, 

ار  قابويلة الطلالب مولى ف وما حاول المدوس التخو ر مل  قيلور الطرائلر التقويديلة تلزر

سلتطالع آواء ملدر فبيلر مل  المشلرفي  والمدوسلي  إ, فضلالف مل  التعوم بش ل أفضلل 

وأولياء األموو ةخصوا  بروز هذً المش وة مولى السلاحة التعويميلة المدوسلية وبشل ل 

 المرحوة اامدارية. فبير في

 

 المطلب الثالث: أهمية التعبير:

التربيللة قبللل فللل ةلليء ممويللة  مللو ، وهللي مجللال  لنمللو المللتعوم جسللمياف ومقويللاف       

واجتماميلللاف وماطفيلللاف معرفلللة ومهلللاوة ، وإ هلللا ممويلللة  ملللو لوشخصلللية اإل سلللا ية فلللالف 

ايتجزء بوصفها جسداف وووحاف ، مقالف وماطفة وممالف ، وبهذا تعد هي الحيلاة بمعناهلا 

 (272   2331التميمي ، الفني الث ر متعدر الجوا ب,)

لللد  الوغلللة العربيلللة أراة التفلللاهم , ووسللليوة الفهلللم والربلللاط القلللومي لوحلللدة األملللة      وتعا

العربية,ومقياسها موى مدى تحضر هلذً األملة ووقيهلا,وي في العربيلة فخلراف أن ت لون 

    (  21-25  1111لغة القرآن ال ريم) الدليمي وحسي ,

ووة المجد, وإفتسبس منزلة م يمة لم تصوها أي لة لغلة فلي فقد فرمها هللا بإفرام        

العلللالم ا فلللي ما للليها وا فلللي حا لللرها وا مسلللتقبوها ألن هللا أ لللزل بهلللا القلللرآن 

 اىن   يل يل يل يل يل يل يل ٹٱٹٱُّٱ ( (43  2337ال ريم)ابلللللو الضلللللبعات,

 يلىن ين  يل يل يل  يل يل يل يل يل يل يل يل ٹٱٹٱُّٱ.  ٩الحجر: 

فالعربيللة أوفللى الوغللات        ٥٩١ – ٢٩١الشعراء:  ا يل يلني   يل يلري 

جميعها مند قياس الوسان العربي بمقاييس موم الوغات بحسب ما  فلر مولي مبدالواحلد 

األصللوات. " إن العربيللة أفثللر أخواتهللا إحتفامللاف  باألصللوات فقللد إةللتموس موللى جميللت 

 (.21  2310)الدليمي,

ويللرى الباحللث أن الوغللة العربيللة ا تعووهللا لغللة,وا تضللاهيها,فهي لغللة القللرآن       

ال ريم,ولغتنللا القوميللة التللي  فتخللر بهللا بللي  الشللعوب,وخدمة العربيللة هللي ةللرف ل للل 

مربي يحب لغت ,ويسلعى اللى النهلوض بهلا أل هلا أراة لوتفلاهم والتعبيلر مملا يلدوو فلي 

 يبية لو ومات .النفس لسعة الفامها وقدوتها الترف
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 ويعللد  التعبيللر أهللم ألللراض الدواسللة األربيللة والوغويللة ووسلليوة التفللاهم بللي   النللاس ,  

ويعللد  التعبيللر أهللم ألللراض الدواسللة األربيللة والوغويللة ووسلليوة التفللاهم بللي   النللاس 

  2311,وطريقة م  طلر  أف اوهم,وممويلة تنفليس مل  هلذً األف لاو والمشلامر)ميد,

102) 

ر يم   لأل سلان أي يت يلف ملت المجتملت اللذي يعليف فيل ,فتتحقر األلفلة وبفضل التعبي

واألم  بين  وبي  سائر أفرار المجتمت,ويعد  وسيوة وب  الما لي بالحا لر والنهلوض 

  2311بالمسللتقبل و قللل التللرا  اا سللا ي لألجيللال الحا للرة والمستقبوة)السفاسللفة,

175) 

إاللاوة إ تبللاً الطالللب إلللى العنايللة  وان مهمللة تصللحي   التعبيللر تسللامد الطللالب موللى

بللاإلمالء والترافيللب الوغويللة السللويمة, وتطبيللر القوامللد النحويللة الصللحيحة وأختيللاو 

        (15  2313ال ومة المالئمة,وحس  التن يم وجورة المعا ي وأصالتها)الهاةمي,

 فاا سلللان منلللدما يعبلللر يضلللطر اللللى  أمملللال اللللذه  لتحديلللد األف لللاو والمعلللا ي      

 اف مسللتمر اف لغويلل اف ,ويعللد  شللاطتحريرياف وتو لليحها والتعبيللر منهللا ةللفهياف أو فتابللة فيهللا 

ويعتلللللد مولللللى جميلللللت فلللللروع الوغلللللة العربيلللللة راخلللللل الصلللللف وخاوج )اللللللدليمي 

 (408  2331والوائوي,

والتعبير  شاط أربي وإجتمامي فهو الطريقة التي يصلو  بهلا الفلرر أف لاوً وأحاسيسل  

سويمة,وي ون وسيوة أتصال وهلذا ااتصلال ا ي لون  ا فائلدة إا إ  فلان وحاجات  بوغة 

 (215  2331صحيحاف ورقيقاف إ  يتوقف موى جورة التعبير وصحت )ماةوو ومحمد,

وان التعبير  ال تابي يسلامد الطلالب مولى تلراب  العبلاوات وتالحمهلا والدقلة فلي        

ملللللل  ت للللللراو االفللللللام بشلللللل ل  تنللللللاول الف للللللرة المللللللرار التعبيللللللر منها,واابتعللللللار

 (288  1111متقاوب)البجة,

 

 المطلب الرابع: أنواع التعبير

  ينقسم التعبير من حيث الشكل  على نوعينو

 اوالً: التعبير الشفهي: 

أن ينقللل الطالللب أف للاوً وأحاسيسلل  الللى اآلخللري  مشللافهة مسللتعيناف بالوغللة  ويقصللد بلل  

,وتسامدً اإليماءات وااةاوات باليد ,واا طباملات مولى الوجل  ,والنبلر فلي الصلوت 

 (250  2311وم  مجاات  المحاراة,والمناقشة,والخطابة, والتعبير الحر) الجعافرة,

 ثانيا: التعبير الكتابي: 

أن ينقل الطالب أف اوً وأحسايس  إلى اآلخلري  فتابلة مسلتخدماف مهلاوت  ويقصد ب     

لغويللة أخللرى فقوامللد ال تابللة)إمالء وخلل ( وقوامللد الوغللة ) حللو, صللرف( ومالمللات 

 (141  2310الترقيم المختوفة)زايد,

فللالتعبير الشللفهي يعللد حصلليوة خبللرات الفللرر موللى امتللدار حياتلل  وتوميفللاف مسللتمراف      

مل  مقوملات ةخصلية الفلرر  يعلدُّ قافة الفرر وما إفتسب  مل  خبلرات,إ  الها,وموى قدو 

حلي  , فلي التلي تلؤار فلي مشلامر النلاس  وتسلتحث ملواطفهم وتمثيلل قولوبهم المهمة, 

مقدوة الطالب لوتعبير مملا فلي  فسل  فتابلة بعبلاوات صلحيحة يبرز التعبير التحريري 

خاليلة ملل  األخطللاء بدوجللة تناسلب مسللتواً الوغللوي وتعويللد الطلالب الدقللة فللي اختيللاو 
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االفام وتنسير ااف او وترتيبها وجمعها ووب  بعضها بع  وهلو مل  أ ملاط النشلاط 

اة)زاير الوغللللوي الللللذي ا يسللللتغني منلللل  اا سللللان ويتصللللل بشللللتى مجللللاات الحيلللل

 (011  2311وايمان,

فلالتعبير ال تلابي ينمللي قلدوات الطوبلة فللي المراحلل التعويميلة المختوفللة مملا يلؤري إلللى 

طرم آواء الطوبلة  بوغلة وا لحة صلحيحة فلي حلدور ملا لديل  مل  وصليد لغلوي, وملا 

ا ي تب, وهذا ا يعني أن  غفل الجا ب اآلخلر لوتعبيلر  يتوافر  مندً م  أف او وآواء مم 

الرفيللزة المهمللة األساسللية لوتعبيللر ال تللابي.)زاير,  يمثلللالتعبيللر الشللفهي الللذي  وهللو

 .(238 2311وراخل, 

 وينقسم التعبير من حيث أغراضه ومضمونه الى: 

 أوالً:  التعبير الوظيفي: 

التعبير الذي يجلري بلي  النلاس فلي حيلاتهم العاملة ومعلامالتهم الرسلمية  ويقصد ب     

ن يم ةللؤون حيللاتهم,وم  مجااتلل  المحاراة,والمناقشللة,وإلقاء منللد قضللاء حاجللاتهم,وت

 (255  2311ال ومات,والخطب, الرسائل,والتوخير)الجعافرة,

    

   ثانيا: التعبير االبداعي

التعبيللر الللذي ي للون لر لل  التعبيللر ملل  ااف للاو والمشللامر النفسللية  ويقصللد بلل        

 اير فلي  فلوس القلاوئي  والسلامعي , و قوها إلى ااخري  ب سووب أربي مال, بقصد التل

تصلل روجلة إ فعللالهم بهلا  مسلتوى ي للار يقتلرب مل  مسللتوى أ فعلال أصلحاب هللذً  إ  

 (251  2311األااو وم  مجاات )المقاات, القصة, الشعر, الخواطر( ) الجعافرة,

ويعتمد التعبير أمتماراف فبيراف موى اقافة الطالب, وفثرة اطالم و وقراءات و ، فضالف       

م   أ ل  يعتملد مولى روجلة تدوبل  مولى ال تابلة ,واإلملالء ااختبلاوي ، للذلك  سلتطيت 

القللول إن روجللة تقللدم الطالللب فللي التعبيللر ال تللابي تعتمللد امتمللاراف فبيللرا موللى روجللة 

لقلراءة وروجلة فهمل و وأسلتيعاب و لملا يقلرأ مل  جهلة, وقولة أخطائل و طالقت  الوف ية فلي ا

 (      181    2312اإلمالئية والوغوية م  جهٍة أخرى ) إسماميل ، 

وتعبيللللر وأ واملللل  المختوفللللة  منزلللللة فبيللللرة فللللي حيللللاة الطللللالب ويللللرى الباحللللث أن ل

و شللاطهم  يوقهم رواسللياف وزيللارة ارائهللم التعبيللر,واجارت  مامللل ملل  مهللم لتفللالدواسللية

التعبيللر ينقللل الطالللب مايريللد  قولل  ملل  فضللالف ملل   إن  , الوغللوي ملل  طريللر التجريللب

مهلللاوات ومعلللاوف اللللى ااخلللري  وسللليوة الفهلللم واافهلللام واراة تنلللالم اافلللرار فلللي 

المجتمت,ول نلل  يحتللا  الللى مهللاوات مختوفللة اتقا لل  فللي مجللال التللدويس وملل  هللذً 

 المهاوات ماوواء المعرفة.

 

 الثاني: مهارا  ماوراء المعرفة في التدري المبحث 

 المطلب االول: مفهوم ماوراء المعرفة

وماوواء المعرفلة  وهلي وملي الفلرر بالعمويلات التلي يماوسلها فلي موافلر اللتعوم       

المختوفة  تيجة حصول  موى معرفة أو معوومات معينة تتصل بهدف الموافلر وتعلرف 

العويا فلالتخطي  والمراقبلة والتقلويم وتمثلل حاللة اللومي, ب  ها  ممويات التح م العقوي 

 (224  2310تح م فيها.) أسماميل ,وإراوة مهاوات التف ير األخرى,وال
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ومرف ب    تف ير بعموية التف ير والومي بالعمويات المعرفية التي يستعموها الفلرر فلي 

 (.11  2310معالجة المعوومات وتسامد موى تحقير التعوم بنجام)ااسدي,

ويعللرف ب  لل   معرفللة الفللرر بعموياتلل  المعرفيللة الذاتيللة وطبيعللة  للواتي الللتعوم المعرفيللة 

المرتبطة بها, وخصائصها في تجهيز ومعالجلة المعووملات وتشلمل معرفلة خصلائر 

 (.24  2313المعرفة أو البناء المعرفي لوفرر وتن يم هذً المعرفة)محمد,

د السلللللووك اللللللذفي فلللللي معالجلللللة وتعلللللرف ب  هلللللا مهلللللاوات  هنيلللللة معقلللللدة تسلللللام 

المعوومات,وتنمو مت التقلدم فلي السل  مل  جهلة, و تيجلة لوخبلرات الطويولة والمتنوملة 

التي يمر بهلا الفلرر مل  جهلة أخلرى إ  تقلوم بالسليطرة مولى جميلت اا شلطة الموجهلة 

 (.71  2338لحل المش الت المختوفة)سعارة,

تسلامد الطاللب مولى  معالجلة المعووملات ويعرفها الباحث   ب  ها مهاوات مقويلة مويلا 

التلي يملر  وحل المش الت التي تعمل موى تحقير  جاح  م  طرير  الخبلرات السلابقة

 بها.

 

 المطلب الثاني: أهمية مهارا  ماوراء المعرفة في التدري :

تعللد مهللاوات مللا وواء المعرفللة ملل  أهللم أ للواع المهللاوات العويللا التللي أ شللغل بهللا    

ما وواء المعرفلة فلي إرواك  مهاواترة طويوة م  الزم  ,وت هر أهمية التربويون لفت

 وع التف ير الذي سنقوم ب , و خط  فيف سنقوم بل  و ت ملل فيلف سلوف  وجل  أ فسلنا 

ما وواء المعرفة بإهتمام مدر فبيلر مل  الل تنفيذ هذا التخطي  لذلك ح يس مهاوات خ

 -ما وواء المعرفة فيما ي تي  مهاواتالباحثي  ويم   توخير أهمية 

ي َم    األفرار م  تطوير خطة ممل في المقام األول وم  الم العملل مولى المحاف لة -1

 مويها في أ ها هم فترة م  الزم  ام الت مل فيها وتقيمها مند أفتمالها.

يسللهل ممويللة أصللداو أح للام مؤقتلل  ومقاو لل  وتقيلليم إسللتعدار الفللرر لوقيللام ب  شللطة -2

 (.218  2311وفل وسعيفان,أخرى. ) 

 ي َم    الفرر م  مراقبة وتفسير ومالح ة القراوات التي يتخذها.-0

 يجعل الفرر أفثر أروافاف لألفعال وم  ام ت ايرها موى األخري  وموى البيئة.-4

يطوو لدى الفلرر إتجاهلاف سلقراطياف فلي توليلد األسلئوة الداخويلة فلي أانلاء البحلث مل  -5

 .المعوومات والمعنى

 يطوو مهاوة ت وي  الخرائ  المفاهيمية قبل البدء في تنفيذ المهمات .-1

يم لل  اافللرار ملل  مراقبللة الخطلل  فللي أانللاء تنفيللذها مللت الللومي بإم ا يللة إجللراء -7

 (                                                 14  2312التصحي  الالزم. )السالمي,

للذاتي والتلي ت علد مل  العمويلات العقويلة الراقيلة التلي ينمي لدى الفلرر ممويلة التقيليم ا-8

 يقوم بها الفرر و لك بهدف التحسي .

 يم   الفرر م  جمت المعوومات وحل المش الت التي تواجه م بسهول .-1

يسلللهم  فلللي تنميلللة أراء الطوبلللة  وي األراء الملللنخف  مللل  خلللالل أطلللال  العنلللان -13

 لتف يرهم العقوي الم بوت.

  2313نمية ااروك اآللي لومهاوات المحووية في التف ير)العسل ري,يعمل موى ت-11

72) 
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هنللاك مالقللة بللي  تم للي  الفللرر وأفتسللاب  لمهللاوات مللاوواء  2313ويللرى محمللد      

المعرفة وأرائ  وففايت  العومية والتعويمية ومل  هنلا فلإن مهلاوات ملاوواء المعرفلة لهلا 

  روو مهم وفعال في العموية التربوية ماي تي

مهللاوات مللاوواء المعرفللة تهيللا لوطللالب الفرصللة لوسلليطرة موللى ااممللال العقويللة -1

 وتحمل المسؤولية  حو أراء هذً العمويات.

تحريلر مقللول الطلالب وتف يللرهم ملل  القيلور لاجابللة مل  ااسئوةالصللعبة والحوللول -2

 ط .المقترحة لومش الت التي يناقشو ها وهذا يؤري إلى زيارة رافعية المتعوم و شا

ت هللر أهميللة تنميللة مهللاوات مللاوواء المعرفللة فللي مجمومللات تفامويللة يعللزز فهللم -0

الطللالب لومهللام وتطبيللر أسللتراتيجيات تن لليم الللذات وتسللامدهم موللى وبلل  المعرفللة 

 السابقة بالمعوومات الجديدة.

تشجيت المتعومي  موى أن يف روا في ممويات تف يرهم الخاصة,وتفيد هذً المهلاوات -4

 مهاوات التف ير المختوفة.في تنمية 

تعمل مهاوات ماوواء المعرفة موى تصحي  األخطاء المفاهيميلة للدى الطلالب مل  -5

 طرير مراجعة المفاهيم الم تسبة والتف ير فيها ومحاولة تعديوها أو تطويرها.

تم لل  مهللاوات مللاوواء المعرفللة المللتعوم ملل  حللل المشلل الت المترابطللة بللالموار -1

 ة , وتعمل موى أ تقال أار التعوم إلى مواقف تعويمية جديدة.التعويمية المختوف

الومي بمهلاوات ملاوواء المعرفلة يلؤري إللى زيلارة الطملوم  المدوسلي األفلاريمي -7

 والمهني لدى طالب المرحوة اامدارية والجامعة.

تنمية أستعمال الطالب لمهاوات ملاوواء المعرفلة يزيلد مل  قلدوتهم مولى تجهيلز    -8

 المعوومات وتزيد م  قدوتهم موى حل المش الت ااستدالية مند الطالب.ومعالجة 

إن إسللتعمال أسللتراتيجيات ماوواءالمعرفللة بللؤري إلللى زيللارة التحصلليل الدواسللي -1

 وينمي لدى الطالب التف ير العومي.

التلللدويب مولللى مهلللاوات ملللاوواء المعرفلللة  و فامويلللة فلللي  زيلللارة  ملللو القلللدوات -13

الى تحسي  مهلاوات التف يلر للدى الطلالب ويلؤري اللى وفلت مسلتوى األ سا ية,ويؤري 

 .(40-42  2313القراءة مند الطالب. )محمد,

 

 في التدري  المطلب الثالث: أنواع مهارا  ماوراء المعرفة

طلالب مولى أن مهاوات ماوواء المعرفة أحدى م و ات الذفاء األ سا ي  تسلامد ال     

سللامدهم موللى أن يصللبحوا مبتللدئي  أ فيللاء فمهللاوات مللاوواء تعوللم المللوار الدواسللية وت

بها فمهاوات تف ير والعمل موى تنميتها للدى الطلالب ألن  للك  العنايةالمعرفة  ينبغي 

ينع س موى تنميلة التف يلر المعرفلي ب  ماطل  المختوفلة وهلذا يلنع س بلدووً مولى تعولم 

. وأمتمللد الباحللث موللى  (03  2313الب وتم للنهم ملل  المللارة المتعومللة ) محمللد,الطلل

مهلاوات وئيسلة وتضلم فلل  مهلاوات ملا وواء المعرفلة اللى الال تصنيف ستير بر  ل

 مهللاوة مهللاوات فرميللة والمهللاوات الرئيسللة هي)مهللاوة التخطي ,والمراقبللة والتقللويم(

   (.21  2311)السالمي,

وتضللم فللل مهللاوة وئيسللة مللدراف ملل  المهللاوات الفرميللة ويم لل  توخيصللها موللى النحللو 

 اآلتي 
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   وتتضلم  ااختبللاو اللوامي ألسللترتيجيات معينلة لتحقيللر أهللداف مهاارة التخطااي -1

محللدرة,أي تحديللد هللدف,أو ااحسللاس بوجللور مشلل وة ما,وترتيللب تسوسللل العمويللات,أو 

الخطوات,وتحديللد العقبللات وااخطللاء المحتموللة, وفضللالف ملل  تحديللد أسللاليب مواجهللة 

المرلللوب فيهللا أو المتوقعة,وتتضللم   ااسللئوة الصللعوبات وااخطللاء,والتنبؤ بالنتللائي 

-118  2312اآلتية  ما طبيعة المهمة, ما المعوومات التلي أحتاجهلا.)العفون ومنتهلى,

111         . ) 

ويتمثللل فللي قللدوة الفللرر موللى و للت وتحديللد محللدرة يسللعى لتحقيقهللا ملل  ممويللة      

يجيات الللتعوم ويتضللم   لللك إمللدار خطللة ممللل محللدرة ووا للحة تشللمل موللى أسللترات

المناسللبة وممويللة تن لليم الوقللس, وتحديللد مصللارو الللتعوم. وفللل  لللك فللي سللبيل تحقيللر 

األهداف التي يسلعى لتحقيقهلا, ويقصلد بلالتخطي  القلدوة مولى اقتلرام أهلداف اللدوس 

وتخصللير الوقلللس وأختيلللاو ااسلللتراتيجيات المناسللبة,وهو وسللليوة ب سلللووب منطقلللي 

طلللي  هلللو  قطلللة البلللدء فلللي أي مملللل وأصلللب  لوعناصلللر المرتبطلللة بالمو لللوع والتخ

(   ويتضلللم  التخطلللي  المهلللاوات 01  2313التخطلللي  متطلللوواف ومسلللتمراف ) محملللد,

 الفرمية اآلتية 

 .تحديد هدف أو ااحساس بوجور مش وة وتحديد طبيعتها 

 . أختياو أستراتيجية التنفيذ ومهاوات 

 .ترتيب تسوسل العمويات أو الخطوات 

 اء المحتموة.تحديد العقبات واألخط 

 .تحديد أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء 

 (81  2338التنبؤ بالنتائي المرلوبة أو المتوقعة. )سعارة,

 المهللاوات الفرميللة اآلتيللة لمهللاوة  التخطللي   للم  مهللاوات 2313وأ للاف محمللد 

 ماوواء المعرفة 

 تحديد الهدف أو األحساس بوجور مش وة وتحديد طبيعتها. -

 اتيجية التفيذ ومهاواتها.اختباو إستر -

 ترتيب تسوسل الخطوات أو العمويات. -

 تحديد العقبات أو ااخطاء المحتموة. -

 تحديد أساليب مواجهة الصعوبات وااخطاء. -

 .(05  2313التبؤ بالنتائي المرلوبة أو المتوقعة.)محمد, -

 

  لمراقبةا مهارة-2

وتتضلم  مراجعللة مللدى التقلدم بإتجللاً تحقيللر األهلداف الرئيسللة والفرمية,وتعللديل      

السووك إ ا فان  رووياف,والبقاء موى الهدف في بؤوة األهتمام,والحفلام مولى تسوسلل 

العمويات أو الخطوات, ومعرفة متى يتحقر هدف فرمي,ومعرفلة متلى ينبغلي اا تقلال 

يللة المالئمللة التللي تتبللت فللي السيا ,وأفتشللاف العقبللات إلللى العمويللة اآلتيللة,وأختياو العمو

واألخطاء,ومعرفة فيفية التغوب موى العقبات والتخور مل  األخطاء,تتضلم  األسلئوة 

التالية هل ليدة فهم وا   لما افعو ,هل يتعي  موي أجلراء تغيرات,وهلل أبوله أهلدافي. 

 (111-118  2312.)العفون ومنتهى,
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ايستخدم  م  أستراتيجيات لوتعوم وقدوت  مولى أسلتخدام وفذلك تتضم   ومي الفرر لم

األسللتراتيجيات البديوللة لتصللحي  الفهللم وأخطللاء ااراء ويقصللد بهللا أيضللاف التوخللير 

وفتابللة المللذفرات ووبلل  المعوومللات الجديللدة بالمعوومللات السللابقة وتصللوو التطبيقللات 

مها الملتعوم لمراقبلة الحقيقية وتشلير أيضلاف إللى العمويلات واألسلتراتيجيات التلي يسلتخد

ومتابعللة تنفيللذ الخطللة المعللدة لتحقيللر ااهللداف المعرفيللة وتتضللم  المراقبللة والللتح م 

 المهاوات الفرمية التالية 

 اابقاء موى الهدف في بؤوة ااهتمام.-

 الحفام موى تسوسل العمويات أو الخطوات.-

 معرفة متى يتحقر الهدف الفرمي.-

 في  ااهداف الفرمية.مند تحديد الوقس الذي تتحقر -

 (83  2338معرفة متى يجب اا تقال الى العموية التالية أو الخطة الالحقة)سعارة,-

 اختياو العموية المالئمة التي تتبت في السيا .-

 افتشاف العقبات وااخطاء.-

 (135  2311معرفة فيفية التغوب موى العقبات والتخور م  ااخطاء.)حسي ,-

 مهارة التقويم: -3

يقصد ب  قدوة المتعوم موى مراجعة ماتعومل  والح لم مولى ملدى أ جلازً لألهلداف       

ب فاءة والقلدوة مولى تحويلل األراء وااسلتراتيجيات الفعاللة مقلب حلدو  التعوم,وقلدوة 

المللتعوم موللى تحديللد المعللايير  موللى أرائلل و ومالح للة أخطائلل و وتقويمهللا لتحسللي  ممويللة 

وة الفرر موى  فحر وأختباو أرماءتل  وأسلتجابات  بطريقلة التعوم, وتتمثل أيضاف في قد

( وفلذلك تتضلم  تقيليم ملدى التقلدم الحلالي فلي ممويلات 07-05  2313مت  ية)محمد,

محدرة,ويحد  أاناء التعوم والتقييم وتقدير مدى تحقير الهدف,والح م موى رقلة النتلائي 

ير فيفية التعامل مت العقبلات وففايتها,وتقديم مدى مالئمة األساليب التي إستعموس,وتقد

( 111-118  2312واألخطلللاء وتقلللدير فامويلللة الخطلللة وتنفيلللذها.)العفون ومنتهلللى,

 ويتضم  التقويم المهاوات الفرمية اآلتية 

 تقييم مدى تحقر الهدف.-

 الح م موى رقة النتائي وففايتها. -

 (81  2338تقويم مدى مالءمة ااساليب التي أستخدمس)سعارة, -

 فيفية تناول العقبات وااخطاء. تقويم-

 مند تقويم مموية تناول الصعوبات أو العقوبات.-

 (151  2311تقييم فاموية الخطة وتنفيذها ) حسي , -

وأ اف )ااسدي( أن مهاوات ما وواء المعرفة ممويات تعويمية تختوف مل  فلرر       

ة.                                      اللللللللى آخلللللللر تبعلللللللاف لعواملللللللل النملللللللو والنضلللللللي واللللللللذفاء والخبلللللللرات السلللللللابق

 (11, 2310) ااسدي,

وإن مهاوات ما وواء المعرفة تتطوو مت العمر إ  إن  اافرار مت تقدمهم في النملو      

المعرفلللي يطلللووون مجموملللة مللل  ااسلللتراتيجيات الفعاللللة لتحسلللي  مموهلللم وتلللذفر 

المعوومللات و للبطها ومراقبللة تف يللرهم موللى وفللر    ريللة تطللوير التف يللر المنطقللي 

سلنة( تشلهد تطلوواف  11 -7لتي تمتد م  سل ) لبياجي  , فإن  مرحوة العمويات المجررة ا
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موموسللاف فللي طرائللر التف يللر إ  حللل التف يللر المنطقللي محللل التف يللر الخرافللي والتف يللر 

الحدسي بداف م  المحاولة والخط  وم  طرير التف ير المنطقي يبدأ الفرر بالتعامل ملت 

 (81-77  2331ااةياء المحسوسة تصنيفاف وترتيباف) الريماوي,

 

 المدرس والطالب في تنمية مهارا  ماوراء المعرفة عند التدري :طلب الرابع: الم

 يتوخر روو فل م  المدوس والطالب في تنمية مهاوات ماوواء المعرفة باألتي 

 أوال: دور المدرس في مهارا  ماوراء المعرفة

تقلدم يدوب طالب  موى فيفية التعوم بطريقلة أسلتقاللية,ومراقبة تعومهلم لوتحقلر مل   -1

 تعومهم.

ينمي لدى طالب  األحساس بمعرفتهم,و لك م  طرير طلرم أسلئوة مثلل  ملا اللذي  -2

 أمرف ؟ وما الذي ا أمرف ؟ وإلى ما ا أحتا  أن أمرف؟

يسللامد المللدوس طالبلل  لي هللروا معرفتهم,ومللا يريللدون أن يعموللوا بهللا فللي أانللاء -0

 المو وع.رواستهم لمو وع التعوم, وما الذي أستنتجوً م  

جت طالب  موى الت مل, ويحدر لهم مصارو التعوم والموار يجب موى المدوس أن يش -4

 التعويمية المطووبة لوتعوم.

 الطالب لتنمية مهارا  ماوراء المعرفة يكمن في اآلتي: أثرثانياً: 

يحلدر الطالللب أهللداف تعومل , ويفهللم األهللداف ويشلرم أهدافلل  الشخصللية ويصللنفها, -1

القامة الدواسلية, وو لت أهلداف تلرتب  بالعملل والمشلاوفي  فلي العملل  لومشاوفة في

 والتمييز بي  األهداف طويوة وقصيرة المدى.

تحديللد خبللرات الللتعوم السللابقة, والتعبيللر ملل  المرلللوب فيلل  والمرلللوب منلل  ملل   -2

 أ شطة التعوم.

المشللاوفة فللي حللل األ شللطة التللي تسللامد موللى تحصلليل األهللداف وتحديللد معوقللات -0

 األهداف وتحديد المصارو التي تدمم تحقير األهداف.

فهللللم  قللللاط القللللوة والضللللعف ومعرفللللة ةللللروط الللللتعوم وتقيلللليم الللللذات وأسللللاليب  -4

 التعوم,والتعبير م  المشامر,التعوم ب ستقاللية.

البرهنللللة موللللى الفهم,وتقريللللر الحاجللللات الجديللللدة واألهداف,وتحديللللد التغيللللرات -5

 (14   2311 شطة ) العبيدي ومالء,وات الالحقة لوتخطي  واألوالخط

 

 المبحث الثالث

 االستنتاجا , التوصيا , المقترحا 

في  وء النتائي  التي توصل اليها البحث الحالي يستنتي الباحلث : االستنتاجا  : أوالً 

 اآلتي  

أبان البحث األار  ال بير لوتعبير في حياة الطالب ل و   وسيوة اخرا  ملا يف لرون  -1

 ووسيوة تواصل مهمة مبر المسافات الزما ية والم ا ية.ب  

 فشف البحث أ واع التعبير وروو فل  وع في التعوم الصفي.-2

 أحاط البحث  بمش الت التعبير فالمارة وطريقة التدويس والطالب أ فسهم.-0
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فشلللف البحلللث أ لللواع مهلللاوات ملللاوواء المعرفلللة المختوفلللة مللل  مهلللاوة التخطلللي   -4

 قويم.والمراقبة والت

 

 :باآلتي في  وء  تيجة البحث  يوصي الباحث: التوصيا  :ثانياً 

إمتمار التعبير ومهاوات ماوواء المعرفة في التدويس لوطوبة في المراحل التعويميلة -1

 المختوفة.

تللدويب مدوسللي مللارة الوغللة العربيللة موللى خطللوات تللدويس التعبيللر بشلل ل يناسللب -2

 ات ماوواء المعرفة. لغرض زيارة ااراء في التعبير ومهاو

إمدار فتيب بإسم )رليل ملدوس الوغلة العربيلة والتعبيلر ومهلاوات ملاوواء المعرفلي -4

 في التدويس ( وااستفارة من  في التدويس الصفي.

 

 -است مااف لوبحث الحالي يقترم الباحث اجراء الدواسات ااتية  : المقترحا  : ثالثاً 

الحاليلة فلي متغيلرات أخلرى مثلل التف يلر اابلدامي إجراء رواسة ممااولة لودواسلة  -2

 وتنمية التف ير اابت اوي في مارة التعبير.

لمللارة التعبيللر ومهللاوات مللاوواء المعرفللة فللي التللدويس  مقتللرم إمللدار بر للامي  -4

 الصفي.

 

 المصادر والمراجع

 القرآن ال ريم-

,أمتنللى بتصللحيح , أمللي  محمللد  لسللان العللربأبلل  من للوو جمللال الللدي  محمللد,  .1

,راو اإلحيلللللللاء التلللللللرا  1, 0مبلللللللدالوهاب ومحملللللللد  الصلللللللار  العبيلللللللدي,ط

 م.1111لبنان,-العربي,بيروت

, راو الف لر  اةلرون طرائلر تلدويس الوغلة العربيلةأبو الضبعات,زفريا اسماميل,  .2

 م.2337وموزمون,  ااورن, 

اسللية فللي التربيللة وموللم مفللاهيم اساللائر أحمللد لبللاوي,  أبللو ةللعيرة,خالد محمللد, ,  .0
 م. 2311ااورن, -,م تبة المجتمت العربي,ممانالنفس ااجتماع

, مطبعة العدالة راو ال تب  ,ال تلب موم النفس المعرفيااسدي, مباس حنون مهنا, .4

 م.2310العرا ,  -والواائر بغدار

 ,راو المشليرة لونشلر والتوزيلتطرائر تدويس الوغة العربيةأسماميل , بويه حمدي,  .5

 م.2312ممان ااورن 

, راو المعرفللة الجامعيللة, القللاهرة طللر  تللدويس الوغللة العربيللةأسللماميل, زفريللا,  .1

 م.2311مصر, 

,راو المناهي لونشر والتوزيلت مملان أستراتيجيات تدويس الوغة العربيةـــــــــــــــ,  .7

 م.2310ااورن 

 أصلللللول تلللللدويس الوغلللللة العربيلللللة بلللللي  الن ريلللللةالبجة,مبلللللد الفتلللللام حسللللل ,  .8
-,المرحوللللللة ااساسللللللية العويللللللا, راو الف رلوطبامللللللة والنشللللللر,ممانوالمماوسللللللة

 م.1111ااورن,
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ةللاوع -,مطبعللة راو الحللوواءالمللنهي وتحويللل ال تللابالتميمي,مللوار جاسللم محمللد,  .1

 م.2331المتنبي,بغدار,العرا , 

, راو الف لر العربلي,   أسلتراتيجيات التلدويس والتعوليم,مبد الحميلدجابر ,جابر  .13

 م1117القاهرة, مصر,

 للاهي الوغلللة العربيلللة وطرائللر تدويسلللها بلللي  الجعللافرة, مبدالسلللالم يوسلللف, م .11
 م.2311,م تبة المجمت العربي,ممان ااورن,الن رية والتطبير

, المطبعلة المرفزيلة جامعلة اسس تعويم التف ير وتعويم حسي , محمد  ابراهيم,  .12

 م.2311ريالى, 

،  طرائلر تلدويس الوغلة العربيلةوط  مولي حسلي  ,  فامل محمور  جمالدليمي,  .10

 م.1111مديرية راو ال تب لوطبامة والنشر، جامعة بغدار ، 

,راو المنلللاهي لونشلللر أسلللاليب تلللدويس قواملللد الوغلللة العربيلللةـــــــــــــــــــــلللـ,  .14

 م.2310والوزيت, ااورن,

, الم تبلة الوطنيلة, وغلة العربيلةطرائر تلدويس الـــــــــــــــــ, ط  موي حسي ,  .15

 م.1111جامعة بغدار, راو ال تب لوطبامة والنشر, بغدار, 

اتجاهلات حديثلة فلي تلدويس الدليمي,ط  موي حسي , سعار مبدال ريم الوائوي,  .11
 م.2331, مالم ال تب الحديث , إوبد ممان ااورن, الوغة العربية

, راو المسليرة لونشلر 2ط ,مولم اللنفس العلامالريماوي,محمد ملورة , وآخلرون , .17

 م.2331والتوزيت, ممان ااورن,

,راو 2,طأساليب تدويس الوغلة العربيلة بلي  المهلاوة والصلعوبةزايد,فهد خويل,  .18

 .2310ااورن,-المسيرة,ممان

- أتجاهللات حديثللة فللي تللدويس الوغللةزايللر سللعد موللي وسللماء ترفللي راخللل,  .11

 .م2312بغدار, -,راو المرتضى,ةاوع المتنبي1, 

 ، مناهي الوغة العربية وطرائر تدويسهاـــــــــــــ ، وايمان اسماميل مايز, ـــــ .23

 م.2311راو المرتضى لوطبامة ، بغدار,

-, راو الشرو  لونشر والتوزيلتتدويس مهاوات التف يرسعارة, جورت احمد, ,  .21

 م.2338فوسطي ,

التعبيلر فلي تقويم اراء معومات الوغة العربية لمارة السعدي, ةهالء سعدي مبد,  .22
, وسلالة ماجسلتير ليلر  وء مهاوات التعبير  الشلفهي لوصلف الخلامس اابتلدائي

 م.2318في جامعة ريالى, فوية التربية ااساسية, 

, م تبللة الفللالم طرائللر تللدويس الوغللة العربيللةالسفاسللفة, مبللدالرحم  ابللراهيم,  .20

 م.2311لونشر والتوزيت,ممان ااورن,

المعرفلة, م تلب ااميلر لوطباملة وااستنسلا ,  السالمي,مامر سالم, , ملا وواء .24

 م.2312باب المع م, بغدار,

المهللاوات القرائيللة وال تابيللة ماةللوو, واتللب قاسللم, ومحمللد فخللري مقللداري,  .25
 ااورن.-راو المسلليرة لونشللر والتوزيللت ممللان ,طرائللر تدويسللها وأسللتراتيجياتها

 م2331
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اوواء المعرفللي )وؤيللة التف يللر مللالعبيللدي, وقيللة مبداائمللة, ومللالء الشللبيب,  .21
 م.2311راو أسامة لونشر والتوزيت, ااورن,   رية ومواقف تطبيقية(

, ال ويللة التربويللة المفتوحة,بغللدار, أسللس التربيللةالعتللابي,موي مطيللة مللذاب,  .27

 م.2314

, و لللد لوطباملللة مهلللاوات التف يلللر المعرفيلللةالعسللل ري,ففام يحيلللى صلللال   ,  .28

 م.2313سوويا.–والنشر, رمشر 

, راو تللدويس الوغللة العربيللة فللي  للوء ال فايللات األرائيللةمطيللة, محسلل  موللي ,  .21

 م.2337المناهي لونشر والتوزيت, ااورن,

, راو ااتجاهللات الحديثللة فللي التللدويس وتنميللة التف يللرالعفللون,  اريللة حسللي ,  .03

 م.2312صفاء لونشر والتوزيت ااورن, 

التف يللر وأ ماطلل  و  رياتلل  ــــــــــــــــــــللـ, ومبللد الصللاحب,منتهى مطشللر , .01
 م.2312,, راو الصفاء لونشر والتوزيت, ممان ااورنوأساليب تعويم  وتعوم 

, راو صلفاء لونشلر مدخل الى تدويس مهاوات الوغة العربيةميد, زهدي محمد,  .02

 م.2311والتوزيت,ممان ااورن,

, وتطبيقلاتستراتيجيات التدويس والتعوم  ما   محمد, آمال جمعة مبد الفتام ,أ .00

 م.2313راو ال تاب الجامعي , العي  ااماوات العربية المتحدة,

,راو المسلليرة لونشللر أسللس المنللاهي المعاصللرةمحمللد, طللاهر محمللد هللاري,   .04

 م.2312والتوزيت,ااورن, 

,راو النفللائس خصللائر العربيللة وطرائللر تدويسللهامعللروف,  اسللف محمللور,  .05

 م.2338, لبنان,1لوطبامة والنشر ط

رملللي مهلللاوات التف يلللر فلللي  وفلللل , ومحملللد ب لللر, وسلللعيفان , محملللد قاسلللم ,  .01
 م.2311ااورن,–, راو المسيرة لونشر والتوزيت, ممان المحتوى الدواسي

,راو التعبير , فوسفت , واقع , تدويس , أسلاليب تصلحيح الهاةمي, مبدالرحم ,  .07

 م.2313المناهي لونشر والتوزيت ,ااورن,

, راو ال تلاب الجلامعي لونشلر والتوزيلت التدويس الفعال مهاواتالهويدي, زيد,  .08

 م.2312, ااورن,2ط
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 المالحق

 (1الموحر )

 إستبا ة مفتوحة لومدوسي  

 .............................المحترم/ المحترمة.........حضرة المدوس الفا ل

 -تحية طيبة 

التعبيار ومهاارا  مااوراء المعرفاة فاي  أثار) الموسلومة بلـ بحثل إجلراء  يروم الباحث

فللي الوغللة العربيللة وطرائللر ملل  خبللرة وروايللة (ولمللا يتوسللم  الباحللث فللي م التاادري 

 - ااسئوة اآلتيةرجو اإلجابة موى تدويسها فإ   ي

فلللي ملللارة  الخلللامس العومللليالصلللف  طلللالبعلللا ي منهلللا ملللاهي المشللل الت التلللي ي-1

 ؟وماهي أسبابها؟التعبير

 ؟وما أسبابها؟التعبيرالوغة العربية صعوبة في تدويس مارة  هل تواج  مدوس-2

 ....مت ة ري وأمتنا ي

 


